
  
 

   
   

 

    
 

 

Så fyller Du i blanketten 
Undersökningen Företagens ekonomi består av två delar, Resultaträkning och Materiella 
anläggningstillgångar. Ert företag kan vara utvalt att besvara en eller båda delar. 
 
För de flesta rader finns hjälpinformation som kan bestå av definitioner, baskopplingar eller 
vilka samband som ska gälla mellan olika variabler. Klicka på symbolen i webblanketten så 
kommer informationen upp.  

Kontaktinformation  

Fyll i uppgifter om kontaktperson såsom namn, e-post, telefonnummer o.s.v. Detta underlättar 
för oss om vi i efterhand skulle behöva fråga något om de lämnade uppgifterna. 

Redovisningsperiod 

Om er redovisning följer kalenderåret ska uppgifterna avse räkenskapsåret 2021. Om ni har 
brutet räkenskapsår, ska uppgifterna avse det räkenskapsår som avslutades under 2021.  

Resultaträkning 
Ifyllda värden är hämtade från den deklaration som företaget lämnat in till Skatteverket. 

Posten Rörelsens huvudintäkter (nettoomsättning) fördelas utifrån vilken typ av verksamhet 
som genererat intäkterna. Raderna i fördelningen är anpassade till den bransch företaget tillhör 
enligt SCB:s Företagsregister. Observera att alla rader inte är aktuella för alla företag, det vill 
säga du ska bara lägga värden på de rader som passar in på ditt företag. Om det är svårt att få 
fram exakta uppgifter så är det tillåtet att göra uppskattningar.  

 

 

Om företaget har någon verksamhet som inte finns bland de förtryckta raderna i fördelningen 
kan Du söka efter och välja ett område som passar verksamheten. Klicka på förstoringsglaset i 
blanketten så kommer sökfunktionen upp. Om du ändå inte hittar någon verksamhet som 
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passar, lägg värdet på övrigt och skriv en kommentar vilken verksamhet företaget har. Om du 
vill ha fram en fullständig lista på samtliga sökalternativ klicka på förstoringsglaset skriv % i 
sökrutan och tryck Enter.  

 

Övriga rörelseintäkter 

Under fördelningen av övriga rörelseintäkter finns det fler variabler att välja under rullisten. 
Om Du inte hittar en variabel som passar så välj Övrigt och specificera beloppet i 
kommentarsfältet. 

 

Coronarelaterade stöd 

Under fördelning av övriga rörelseintäkter ska coronarelaterade stöd som erhållits av staten i 
form av bidrag redovisas på separat variabel. Övriga erhållna statliga bidrag redovisas på 
annan variabel. 

 



 

 SCB –   3 av 4 
 

Fördela rörelsens kostnader 

I fördelningen av rörelsens kostnader är det viktigt att förstå skillnaden mellan råvaror, 
legoarbeten och handelsvaror.  

Råvaror och förnödenheter avser varor och material som vidareförädlas och som avser den 
direkta produktionen. Även förändring av lager avseende råvaror, tillsatsmaterial, 
förnödenheter samt halvfabrikat ska ingå.   

Legoarbeten, underentreprenader och köpta tjänster för produktionen avser utgifter till tredje 
person som ersättning för tillverkning eller tjänsteproduktion som utgör en del av ett 
underentreprenadavtal. 

Handelsvaror avser varor som köpts in och sedan sålts vidare utan att bearbetas. Har företaget 
kostnader för handelsvaror bör det även finnas intäkter av handel redovisade i fördelningen av 
rörelsens huvudintäkter/nettoomsättning. 

Varulager och pågående arbete 

Varulager och pågående arbete enligt balansräkningen ska för bygg- och tjänsteföretag 
specificeras på de olika lagertyperna; Lager av handelsvaror, Pågående arbeten, Lager av 
värdepapper, Lager av råvaror, tillsatsmaterial och förnödenheter, Lager av halvfabrikat och 
produkter i arbete, Lager av färdiga varor, Förskott för varor och tjänster. Alla rader är inte 
aktuella för alla företag. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Planenligt restvärde (in-/utgående balans) vid årets början och slut är hämtade från den 
deklaration som ert företag skickat in till skatteverket. 
 
Kontrollera in- och utgående balans samt rätta eventuella felaktigheter. 
 

 
 

Fyll i anskaffningar och avyttringar för 2021. 
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Anskaffningar 

Årets anskaffning är nyanskaffning av materiella anläggningstillgångar samt 
förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet. Om företaget mottagit bidrag från stat, 
kommun eller EU för att täcka hela eller delar av anskaffningsutgiften ska utgiften redovisas 
brutto på denna rad, dvs. före avdraget för bidraget.  

Hur anskaffningarna ska fördelas beror på vilken bransch företaget tillhör. 

För alla branscher ska byggnader och markanläggningar delas upp i ny-, till- och ombyggnad 
av bostäder, ny-, till- och ombyggnad av övriga byggnader/markanläggningar samt köp av 
befintliga byggnader/markanläggningar.  

Företag i transportbranschen får en specialblankett där vi efterfrågar en uppdelning av 
investeringarna i maskiner och inventarier på fartyg, flygplan, rälsfordon och övriga maskiner 
och inventarier. 

Vissa tjänsteföretag får en utökad kostnadsspecifikation på råvaror och övriga externa 
kostnader samt en extra specifikation på köpta tjänster och övriga kostnader. Vissa 
industriföretag får en extra specifikation på köpta tjänster och övriga kostnader. 

För industriföretag som har verksamhet i flera kommuner ska anskaffningar och avyttringar 
fördelas regionalt per kommun. Observera att summa anskaffningar och avyttringar per 
kommun bör överensstämma med de anskaffningar och avyttringar som är ifyllda för hela 
företaget. 

Avyttringar 

Du ska redogöra för de avyttringar som gjorts på respektive tillgångsslag. Det faktiska 
penningbeloppet som erhölls vid försäljningen ska redovisas, dvs. den intäkt som företaget fått.  

 


